ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด พ.ศ.2556

สมาชิกสมทบ
*ข้ อ 17/1 สมาชิ ก สมทบ สหกรณ์ อ าจรับ สมาชิ ก สมทบได้ ต ามที่เ ห็ น สมควรสมาชิ ก สมทบมี
2 ประเภท ดังนี้
(1) สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์ คือ ผู้ที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
เห็นสมควรให้เชิญผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นสมาชิก สมทบ
กิตติมศักดิ์
(2) สมาชิกสมทบ คือ ผูท้ ี่สมัครเข้าเป็นสมทบด้วยความสมัครใจ และมี
ความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจํา
นอกจากหลักเกณฑ์และข้อกําหนดที่ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ ให้นําข้อบังคับในส่วนที่
ใช้กับสมาชิกมาใช้กับสมาชิกสมทบโดยอนุโลม
*ข้อ 17/2 คุณสมบัติของผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ น บุ ค คลธรรมดาที่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ หรื อ ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ จะต้ อ งได้ รั บ คํ า
ยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ก. เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก
ข. เป็นหรือเคยเป็นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค. เป็นหรือเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ง. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ลูกจ้างรับ
เงินเดือนประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานหรือเจ้าหน้าที่
ที่เรียกชื่อ เป็นอย่างอื่น สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด
จ. เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างหรือ พนักงานของหน่วยงานที่ตั้งอยู่บริเวณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*ข้อ 17/1 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ครั้งที่ 1 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ครัง้ ที่ 2 ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551
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(3) จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย หรื อ เป็ น ส่ ว นงานหรื อ หน่ ว ยงานตามมาตรา 9
แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 หรือมูลนิธิ หรือสมาคม หรือนิติบุคคลที่เรียกชื่อเป็น
อย่างอื่น ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย โดยมีกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*ข้อ 17/3 การเลือกเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบตามข้อบังคับ ต้องยื่น
ใบสมัครต่อสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกคนหนึ่งรับรอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามที่กล่าวไว้ในข้อ 17/2 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว และได้ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์
ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญคราดถัดไป
ทราบ
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยเหตุใด ๆ
ก็ดี ให้ผู้สมัครยอมรับมติของคณะกรรมการดําเนินการโดยสิ้นเชิง
*ข้อ 17/4 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่
สหกรณ์คนละหนึ่งร้อยบาท
ส่วนผู้ที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบแล้ว สหกรณ์จะไม่รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ใหม่อีกต่อไป
ค่าธรรมเนียมแรกนี้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
*ข้อ 17/5 การได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ ผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องลงลายมือชื่อของตน
ในทะเบียนสมาชิก กับทั้งชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและถือหุ้นครั้งแรกเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท
เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้ว จึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบอาจเพิ่มหุ้นเป็นครั้งคราวอีกเท่าใดก็ได้ แต่ทั้งนี้สมาชิกสมทบรายหนึ่งต้องมีหุ้น
รวมกันแล้วไม่เกินหนึ่งแสนบาท

*ข้อ 17/2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ครั้งที่ 1 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ครัง้ ที่ 2 ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2551
*ข้อ 17/3 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548
*ข้อ 17/4 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548
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สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์โดยไม่นับเป็นองค์ประชุม
ไม่สามารถเสนอความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนนได้
(2) ไม่สามารถเข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) ไม่สามารถเสนอ หรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดําเนินการ หรือ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและวิชาการ จากสหกรณ์ดังต่อไปนี้
ก. การฝากเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข. การกู้เงิน โดยใช้หุ้นและ/หรือเงินฝากประจําของตนเอง
เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ค. การฝึกอบรม หรือสัมมนาต่างๆ ตามที่สหกรณ์จัดให้
หน้าทีข่ องสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่
เข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้
เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
*ข้อ 17/6 การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้
สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
* ข้อ 17/5 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ครั้งที่ 1 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ครัง้ ที่ 2 ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2551
* ข้อ 17/6 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548
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*ข้อ 17/7 การตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ สมาชิกสมทบจะทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
เพื่อให้เป็นผู้รับโอนผลประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อคนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้ หนังสือ
ตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ดังว่านี้ต้องทําตามลักษณะพินัยกรรมแบบธรรมดาหรือแบบเอกสารเขียนเองทั้งฉบับ
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ที่
ได้ทําไว้แล้ว ก็ต้องทําเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อน มอบให้สหกรณ์ถอื ไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน
และดอกเบี้ย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้ง
ไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์
ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อ 17/12 วรรคแรก และข้อ 17/13
*ข้อ 17/8 เหตุที่สมาชิกสมทบต้องออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบต้องออกจากสหกรณ์ เพราะ
เหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) วิกลจริต
(3) ลาออกจากสหกรณ์
(4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(6) การยกเลิกหรือยุบ ส่วนงาน หรือหน่วยงานตามข้อ 17/2 (3)
*ข้อ 17/9 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจํานง
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการ
ชอบด้วยข้อบังคับ จึงให้ถือว่า ออกจากสหกรณ์
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ ประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการ เป็นผู้สอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความ
ในวรรคก่อนได้ และให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ
*ข้อ 17/10 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือ
ไม่ถือหุ้นครัง้ แรกตามข้อ 17/5
(2) นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้กู้นนั้
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(3) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง
(4) ไม่ให้ข้อความจริง เกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก
หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
(5) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือประพฤติการใด ๆ
อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่า
โดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฎว่าสมาชิกสมทบ
มีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่ง
จํานวนกรรมการดําเนินการที่ประชุมแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
*ข้อ 17/11 การจําหน่ายชือ่ ออกจากทะเบียนสมาชิกและการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
ในกรณี ที่ ส มาชิ ก สมทบออกจากสหกรณ์ ไ ม่ ว่ า เพราะเหตุ ใ ด ๆ ให้ ค ณะกรรมการ
ดําเนินการจําหน่ายชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก แล้วเสนอเรื่องสมาชิกสมทบออกให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ
คราวถัดไปทราบ
*ข้อ 17/12 การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบผูอ้ อกจากสหกรณ์
ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์เพราะเหตุตามข้อ 17/8 (1), (2), (3) หรือ (6)
นั้น สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้น ผู้มีสิทธิ์ได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผล
หรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้นหรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่
จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามข้อกําหนดว่าด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับนี้
และในระเบียบของสหกรณ์
*ข้อ 17/7 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548
*ข้อ 17/8 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ครั้งที่ 1 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ครั้งที่ 2 ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2551
*ข้อ 17/9 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548
*ข้อ 17/10 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548
*ข้อ 17/11 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548
*ข้อ 17/12 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ครั้งที่ 1 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ครั้งที่ 2 ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2551

ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด พ.ศ.2556
ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบลาออกจากสหกรณ์
จะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจให้
รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบที่ลาออกรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่
ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ เพราะเหตุตามข้อ 17/8 (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้
ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์เพราะเหตุตามข้อ 17/8 (5) นั้น สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ค่าหุ้น เงินปั นผล และเงิ นเฉลี่ยคื นค้ างจ่ าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้ นมีอยู่ใ น สหกรณ์ คืน ให้ภายในเวลา
อันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจําปีที่ออกจากสหกรณ์แต่อย่างใดเลย ส่วนเงินรับฝาก
และดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามข้อกําหนดว่าด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับนี้ และในระเบียบของ
สหกรณ์
*ข้อ 17/13 การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืน
จํานวนเงินดังกล่าวในข้อ 17/12 สหกรณ์มีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบนั้น ต้องรับผิดต่อสหกรณ์
ก่อนออก
*ข้อ 17/14 ความรับผิดของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จํากัด
เพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ้นที่ตนถือ

*ข้อ 17/13 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548
*ข้อ 17/14 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548

